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 :خالصه 

متعلق  اجزااز  یعیوس فیبا طدانشجویان  EMC Information Storage Associate یموزشآدوره در 

 در این دوره نی. همچنگردید دنآشنا خواه مراکز داده) در يسازرهی(ذخ storage يهارساختیبه ز

در  سازيهاي ذخیرهدستگاهبا  تبطمر يهايانتخاب فناور نهیدر زم صحیح يریگ میتصم گیچگون

 توان بهمی ،شوداز دیگر مواردي که در این دوره آموخته می. آموخته خواهد شد دهیچیپ يهاطیمح

 رهیذخ يها ستمیشامل انواع س يسازرهیهوشمند ذخ يهاستمیاستفاده از س يایو مزا هايمعمار ها،ياورفن

و  Block-Based ،File-Based  ،Object-Based يهاستمیس وها،یها و درا سکیهارد د ،يساز

 .توان اشاره نمودمی کپارچهی يسازهارهیذخ

 

 ساعت 40 دوره : مدت

 هاپایگاه داده، شبکه و عامل ستمیس وتر،یکامپ يمعمار یبا مبان ییآشنا :نیاز  پیش

 :دوره  اهداف

 آشنایی و تسلط بر موارد زیر:

 اجزا آن يساز ادهیو پ یطراح و تاسنترید يها رساختیز •

  Third Platform يها يفناور •

 هاآن يساز ادهیپ یهوشمند و چگونگ يساز رهیذخ هايستمیس انواع •

• Software-Defined Storage 

 هاآن يساز ادهیپ یگوناگون شبکه و چگونگ يهايفناور •
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 آن يهاو پروتکل SANشبکه  يهايفناور •

 DAS, NAS, SAN يسازها رهیذخ يهايفناور •

 وهایها و هارد دراسکیاستفاده شده در هارد د يهايتکنولوژ •

 ویآرشهاي مکانیزمکسب وکار و  استمرار •

 سازيهاي ذخیرهدستگاهگوناگون و کنترل کردن آن در  یتیامن داتیتهد انواع •

  سازيذخیره يهارساختیز تیریمد به منظور یاصل يندهایفرآ •

 :ازیمورد ن البراتوار

 گردد.البراتور نیست و این دوره به صورت تئوري ارائه میبه  ازینبراي برگزاري این دوره 

 :دوره  سرفصل

• Data Center Infrastructure (15%)  
o Introduction to information storage 

o Third platform technologies 

o Data center environment 

• Storage Systems (29%)  
o Intelligent storage systems 

o Block-based storage systems 

o File-based storage system 

o Object-based and unified storage system 

o Software-defined storage 

• Storage Networking Technologies (20%) 

o Fibre Channel SAN 

o Internet Protocol SAN 

o Fibre Channel over Ethernet SAN 

• Backup, Archive, and Replication (23%)  

o Introduction to business continuity 

o Backup and Archive 
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o Replication 

• Security and Management Replication (13%  )  

o Securing storage infrastructure 

o Managing storage infrastructure 
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